
Forteprocura em
leilão à espera de
melhoria de rating
Portugal pagou o juro mais baixo de sempre na emissão de dívida a dez anos com os
investidores a posicionarem se para as decisões da Fitch em Dezembro e da Moody s
no início de 2018 Especialistas mantêm o optimismo para as obrigações portuguesas

Portugaemitiuesta quarta feira 1 250milhões de euros
com a taxadejuro
mais baixa de

sempre A operação foi acompa
nhadapor uma forte procura com
os investidores a posicionarem se
para novas melhorias do rating
do país Apesar do forte desempe

nho dadívida portuguesa os espe
cialistas mantêm se optimistas e
defendem que os juros ainda po
dembaixar mais

Portugal colocou 1 250milhões
de euros emobrigações commatu
ridade a dez anos pagando o juro
mais baixo de sempre A yield
médiaficou em 1 939 o que com
para com os 2 04 suportados na
emissão realizada em 25 de Feve

reiro de 2015 que até aqui repre
sentava a taxa mais baixa de sem

prenumaemissão a10 anos Apro
cura situou se nos 1 962milhões de
euros o que supera em1 57vezes a
oferta

Aprocura foi robusta argu
menta Marc Henri Thoumin es
tratego de taxas dejuro do Société
Générale um dosbancos de inves
timento que está a recomendar a
exposição à dívida portuguesa Foi
um resultado fenomenal para o
nosso nível de risco epara a alavan
cagem da nossa economia Portu
gal ser capaz de endividar se a 10
anos a uma taxa de 1 9 era algo
que não imaginávamosver Repre
sentaumaexcelentepoupança em
juros para o país que assimbaixa o
custo médio da sua dívida acres
centou João Queiroz director da
banca online do Banco Carregosa
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E para Marc Henri Thou
min osjuros das obrigaçõespor
tuguesas podem cair um pouco
mais antes da revisão da Fitch a
15 de Dezembro O especialista
acrescenta ainda que a yield
portuguesa poderá baixar até to
carnummínimo nos 1 8 1 85

Osjuros de Portugal tocaram
mínimos de Abril de 2015 esta

terça feira na véspera do leilão
abaixo dos 2 No entanto a
yield agravou se após aemissão
com a linha a dez anos a encerrar
novamente acimade 2 Areno
varmínimos tem estado ainda o

prémio derisco O spread face à

Alemanha está actualmente em

168pontos masPortugal pode es
treitar a diferença face às taxas
alemãs

MohitKumar economista do
Crédit Agricole estima que o
spread da dívida portuguesa
medido pelo diferencial face às
obrigações alemãs vaibaixar até
aos 150 pontos base refere numa
nota a clientes citadapelaBloom
berg Ou seja há margem para
baixar perto de 20 pontos Já o
SociétéGénérale está aprivilegiar
a aposta emdívidaportuguesa em
detrimento dadívida italiana ar
gumentando que as obrigações
portuguesas estão provavelmen
te melhor protegidas nos próxi
mos meses dadas as melhorias
prováveis de rating1 adianta o
banco numa nota a que o Negó
cios teve acesso

Aexpectativa dobancode in
vestimento é deque as linhas a dez
anos de Portugal e Itáliaestreitem
para osmesmosvalores quando
aFitchmelhoraro crédito para ní
vel de investimento a 15 de De

zembro seguida de perto pela
Moody s no início de 2018 A
yield italiana negoceiaem2 3

AS P foi a primeira das três
grandes agências de notação fi
nanceira asubiro rating dePor
tugal para nível de investimento
mas umasegunda avaliaçãoposi
tiva é fundamental para abrir o in
vestimento a dívidaportuguesa a
fundos que não podem apostar
em títulos em nível especulativo
As hipóteses para uma inclusão
nos maiores índices permanece
elevadaemJaneiro com umame
lhoria da Fitch iminente em De

zembro referiu ao Negócios
Christoph Rieger economista do
Commerzbank

YIELD VOLTA
A SUPERAR 2
Evolução em percentagem

A taxa de referência a dez anos de

Portugal agravou se em 7 7 pontos
base na última sessão com a
yield a subir para 2 007 depois
de na véspera ter encerrado em mí
nimos de Abril de 2015 abaixo de
2 A taxa de juro tem sido benefi
ciada pela expectativa em torno de
uma melhoria de rating

Governo
acelera
pagamentos
ao FMI

Portugal deverá realizar um
novopagamento antecipado ao
Fundo Monetário Internacio

nal FMI muito embreve A
garantia foi deixadopelominis
tro das Finanças Mário Cente
no aosjornalistas emBruxelas
onde adiantou que o país deve
rá reembolsarmais três mil mi
lhões de euros do empréstimo
O Executivo irá assim pagar
mais mil milhões de euros do

que o previsto
No Orçamento do Estado

para 2018 o governojá anteci
pavanovos reembolsos ao FMI
mas o ritmo depagamentos de
verá ser maior do que inicial
mente estipulado O Executivo
previa que os reembolsos ante
cipados totalizassem 8 37 mil
milhões de euros este ano um
valor que excedia em mais de
três mil milhões de euros o va

lor pago até 10 deOutubro Até
essa data tinham sido feitos

reembolsos antecipados de 5 3
mil milhões de euros Noentan

to nomêspassado oExecutivo
fez mais umpagamento anteci
padode 1 000milhões de euros

Como reembolso adicional
de três mil milhões de euros

anunciado porCenteno o go
vemo vai exceder em mil mi
lhões de euros o montante que
previa pagar antecipadamente
aoFundoem 2017Aquandodo
reembolso deOutubro o comu
nicado doministério dasFinan

ças adiantava que o plano de
amortizações antecipadas do
FMI continuará a ser imple
mentado em 2018 fazendo já
parte do programa de financia
mento da República E que o
reembolso antecipado ao FMI
contribui decisivamente para a
melhoria da sustentabilidadeda
dívida reduzindo o custo desta
e permitindo simultaneamen
te uma gestão dos pagamentos
mais equilibradae o aumentoda
maturidademédia
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